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ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’OPINIÓ D’URGÈNCIA 

Concepte de “immigració irregular com amenaça als valors”  
previst en pla educatiu estatal 

 
Dia: 22 de març de 2018    Hora:  18:30h 
Lloc: Oficina per la No Discriminació, C/Ferran 32 
 
Assistents: 

Sr. Rodrigo Araneda ACATHI 

Sra. Ana Gaiseanu ASOCROM 

Sr. Abdou Mawa Ndiaye Associació Catalana de Residents 
Senegalesos 

Sra. Lourdes Marino 
Sr. Fabian Freire 

Centro Boliviano Catalán i Libelulas 

Sra. Luz Divina Farias Cámara Internacional de Comercio y 
Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana 
 
Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 

Sra. Pascale Coissard CCAR 

Sra.  Janette Vallejo AMIC-UGT 

Sra. Shazya Javed 
Sra. Arsala Javed 

Associació de Treballadors/es 
pakistanesos/es 

Sra. Norma Véliz Mujeres Pa’lante 

Sr. Javier Bonomi Fedelatina 
Red Solidaria 

Sra. Aida Guillén Directora d’Àrea de Drets de Ciutadania i 
Diversitat 

Sra. Núria Pàmies Secretària tècnica del Consell  Municipal 
d’Immigració 

 
S’excusen: 

Sra. Fàtima Ahmed Persona d’especial rellevància  

Sra. Carmen Bermúdez  ASOCASOL 

Sra. Tatiana Kitchuk CASA ESLAVA 

Sra. Lucia Guerrero  Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya 

Sr. Carles Galve PIMEC 

 
ORDRE DEL DIA 

1. Informació sobre la qüestió 
2. Acord sobre el text del comunicat 

S’inicia la Comissió  comprovant, de manera positiva, que es compleixen els requisits de 
quòrum  per a la seva formalització. 
 

1. Informació sobre la qüestió 

La secretària presenta breument el tema objecte del comunicat, que consta en document 
adjunt. Aida Guillén llegeix l’extracte concret del projecte educatiu. A continuació, es procedeix 
a fer una lectura completa sobre la proposta inicial de comunicat. 
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2. Acord sobre el text del comunicat  

Es debaten i es proposen diferents modificacions al text del comunicat, que hauran de quedar 
integrades en la nova versió; destaquem les principals: 

- Es realitza un canvi de títol per reforçar la idea de rebuig al concepte d’immigració 

irregular com amenaça 

- Es fa èmfasi en el rebuig de que s’associï immigració amb amenaces com el terrorisme 

o les armes de destrucció massiva 

- Incidir que no només es criminalitza a aquelles persones migrants vulnerables, sinó a la 

immigració. 

- Fer esment al rebuig a la instrumentalització de la immigració 

- S’introdueix una menció a la legislació d’estrangeria, denunciant els seus efectes sobre 

la població immigrant 

- S’introdueix paràgraf  sobre l’escola com espai de valors 

- Es canvia l’expressió valor afegit, per valor intrínsec, i s’afegeix una menció al sistema 

de l’estat de benestar, que recull globalment la incidència en aspectes com l’aportació a 

les pensions, demografia, etc. 

- A la secció “Exigim”, s’afegeixen dos punts a Ministeris i Generalitat per a la retirada/no 

aplicació del projecte. 

 
S’adjunta el document que és el que de fet recull el resultat de les aportacions, complint la 
previsió d’enviar-ho al conjunt de membres del  CMIB. 
 
Com a punt final, es passa a parlar sobre la difusió del comunicat. Es farà difusió interna al 
CMIB i mailing habitual i als webs i xarxes socials municipals.  
Es procurarà fer una nota de premsa o fer arribar el text als mitjans, i en aquest cas, es 
comunicarà als membres per poder donar-hi més visibilitat des de les entitats del CMIB, 
especialment des dels sindicats. Es coordinarà amb els departaments de comunicació. 
 
 
Barcelona, 22 de març de 2018 
 


